
PROJEKT EVVOLUCE
ZVE UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ NA SEMINÁŘ K TĚMTO VÝUKOVÝM PROGRAMŮM

POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

DOPRAVA DOLEVA
(začátek 11:00)

Evropa je protkána hustou sítí dopravních komuni-
kací usnadňujících pohyb lidí a zboží. Prozkoumej-
me, jak silnice a železnice usnadňují, nebo naopak 
komplikují lidem, rostlinám a živočichům cestování. 
Zamyslíme se nad tím, jaké dopady má doprava na 
životní prostředí, a budeme pátrat po tom, jak my 
osobně můžeme přispět ke snížení jejího negativní-
ho vlivu na prostředí v naší obci.

V POHODĚ
(začátek 9:00)

Osobní hygiena je běžnou součástí všedního dne. 
Péče o čistotu a klid duše je pro naše zdraví stejně 
důležitá, bohužel však už není takovou samozřej-
mostí. 
V tomto balíčku budeme hledat cesty k dobrému 
vztahu k sobě samému, najdeme naše místo v příro-
dě a defi nujeme náš vztah k životnímu prostředí.

K D Y :

K D E :

čtvrtek 14. října 2010 od 9.00 do 13.00 hod.

v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny 
ČR  v Táboře, Farského 887

NÁPLŇ SEMINÁŘE:

Na semináři vám představíme pracovní listy, 
prezentace a metodiky k výukovým balíčkům 
„V pohodě“ a „Doprava doleva“, které zahrnují 
průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech a Environmentální výchova. 

Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom balíčku 
V pohodě a Doprava doleva. 

Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. 
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.

 

l e k t o ř i :

RNDr. Lenka Barčiová PhD.,  Mgr. Kristina 
Zůbková, Mgr. Bára Paulerová



Jméno a příjmení:

Adresa školy, email, telefon:

Jsem učitelem tříd a předmětů:

                      
Podpis:

Vyplněnou přihlášku zašlete písemně na adresu: 

 CEV v Táboře 
 Farského 887
 390 02, Tábor

nebo e-mailem na adresu: info@evvoluce.cz. 

Nebude-li přihláška do týdne potvrzena, kontaktujte nás, prosím, znovu. 

Přihláška na seminář konaný dne 14. října 2010 v CEV Tábor


